
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชื 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้พชื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กลุม่พัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื 
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื 
กรมวชิาการเกษตรเลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900/ไปรษณีย/์ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ 
(การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบสารบรรณของหน่วยง
าน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 14 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผูย้ืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชืตามความประสงค์
พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
2. 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารทัง้หมดทีย่ืน่ขอโดยเอกสารตอ้งครบ
ถว้นตามทีร่ะบไุว ้
(หมายเหต:ุ (1. ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั))  

30 นาท ี - 
 

2) การพจิารณา 
1. 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารค าขอขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พื
ชตามความประสงคพ์รอ้มเอกสารประกอบทัง้หมดใหถ้กูตอ้งครบ
ถว้น 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง - 
 

3) การพจิารณา 
1. 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาขอ้มลูและด าเนนิการออกเลขขึน้ทะเบยีนโรง
งานผลติสนิคา้พชื 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั - 
 

4) การพจิารณา 
1. 
เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการลงขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูและจัดท าหนังสื

อส าคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชื(กมพ. 21.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

9 วนั - 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. 
ผูม้อี านาจลงนามหนังสอืส าคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนโรงงานผลิ
ตสนิคา้พชื 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หนังสอืรับรองนติบิคุคลตอ้งออกใหม้าแลว้ไมเ่กนิ6เดอืน) 

- 

2) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูม้อี านาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

2) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอหนังสอืส าคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชื(แบบ กมพ.21) 
(หมายเหต:ุ (ค าขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน))  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชื  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กองพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร 

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชื พ.ศ.๒๕๕๙  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ ์

วธิกีารและเงือ่นไขการขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชืพ.ศ.๒๕๕๙ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 14.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 30 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 50 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 10 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชื 23/11/2561 16:29 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


